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Rede fundada em 1968 e que tem 21 unidades passa para as
mãos do fundo H.I.G. Capital; valor do negócio não foi revelado
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Ao contrário de grandes redes
como Wizard e CNA, que estão
de olho no público da classe C, o
Cel Lep buscou desde o início
alunoscommaiorpoderaquisitivo. As mensalidades giram em
torno de R$ 700. “Apenas 8%
dos brasileiros das classes A e B
falaminglêsfluentemente”, afirma Oliveira.
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Consolidação. O anúncio da
aquisição do Cel Lep pelo H.I.G
ocorre na mesma semana em
que o fundo de private equity inglês Actis anunciou a compra de
uma fatia minoritária na rede de
ensino CNA por R$ 135 milhões.
Esse é um segmento que está em
pleno processo de consolidação.
Em novembro de 2010, o grupo
Multi, dono da bandeira Wizard,
pagou R$ 100 milhões pela escola de inglês Yázigi, e ultrapassou
as 1,6 mil unidades, tornando-se
líder absoluto do setor.
A compra do Cel Lep é o primeiro investimento do fundo
H.I.G no Brasil. O escritório começou a funcionar em março no
Rio de Janeiro e a negociação para a aquisição da escola de idiomas durou cerca de três meses.
O fundo americano está de olho
em empresas que tenham resultado operacional (Ebtida) entre
R$ 10 milhões e R$ 50 milhões.
Não há restrição por setores.
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FERNANDO MARQUES
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RESPONSÁVEL PELO ESCRITÓRIO
BRASILEIRO DA H.I.G.

“Nossa meta é levar o modelo de
ensino do Cel Lep para outros
Estados do País.”

A

A rede de ensino de idiomas
Cel Lep foi vendida para o fundo de private equity americano H.I.G. Capital, especializado em comprar participações
em empresas. O fundo adquiriu 100% da rede de ensino,
que conta hoje com 21 unidades e 14 mil alunos. O negócio
foi anunciado ontem, mas o valor da transação foi mantido
em sigilo pelo fundo.
Comavenda,ofundadorepresidente da escola de idiomas,
Walter Toledo Silva, de 92 anos,
deixa definitivamente a operação da empresa. “Ele queria desfrutarde suamerecidaaposentadoria”, diz Fernando Marques
Oliveira, responsável pelo escritório brasileiro da H.I.G. e, agora,presidentedoconselhode administração do Cel Lep.
O fundo foi buscar no mercado dois executivos para comandar o Cel Lep daqui em diante.
Geovana Donella,ex-diretora de
operações do grupo Multi, dono
das marcas Wizard e Yázigi, será
a presidente executiva da rede.
O novo diretor financeiro, Alexandre Garcia, veio da empresa
Locar. “A meta é levar o modelo
de ensino do Cel Lep para outros
Estados”, diz Oliveira.
Hoje, as unidades estão con-

centradas em São Paulo. Apenas
quatrodelasestão forada capital
paulista. Para manter o controle
da rede, o fundador preferiu não
adotar o modelo de franquias,
que é muito comum nesse segmento, e apostou em firmar sociedade com os funcionários
que mais se destacavam na operação.
Professor aposentado de física da Escola Politécnica da USP
e funcionário do Senai, Silva tevea ideiade criaro Cel Lep numa
viagem de trabalho em que conheceu a sede da holandesa Philips. A empresa tinha uma escola
de idiomas para trabalhadores
commodernolaboratóriodegravação, onde os alunos podiam se
ouvir e aperfeiçoar a língua. Ele
começou a desenvolver o projeto dentro do Senai e, em 1968,
criou o Cel Lep – Centro de Ensino de Línguas do Liceu Eduardo
Prado.
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Fundo americano
compra escola
de inglês Cel Lep
Naiana Oscar

Negócios B23

Fundador. Aos 92 anos de idade, Walter Toledo Silva quer agora desfrutar da aposentadoria
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 set. 2012, Economia & Negócios, p. B23.

Acionistas tentam evitar fechamento de capital da Laep
Minoritários alegam que
emissões irregulares
geraram perdas de 99,9%
no valor da ações e pedem
intervenção da CVM
Mariana Durão / RIO

Investidores questionam na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) o fechamento de capital
da Laep Investments, dona da
DasluedemarcascomoaParmalat. O gancho encontrado foi o
preçoda ofertapúblicadeaquisições (OPA), mas a reclamação
vai além. Eles pedem suspensão
daoperação até queaLaep – com
sede nas Bermudas – adapte o
procedimento à lei brasileira.
Não é a primeira vez que acionistas recorrem à autarquia contraogrupo,masagoraelesganharam um forte aliado. O fundo inglês GLG, que administra US$
26 bilhões, também foi à CVM
contra a operação.

O fundo Emerging Markets
Special Situations 3, controlado
pelo GLG, afirma ter um crédito
de R$ 150 milhões com a Laep. A
validadedadívidaestáemdiscussão na Justiça. A Agência Estado
apurou que o GLG tenta barrar a
OPA afirmando que, por uma
cláusula do contrato de empréstimo, a Laep deveria obter seu
aval para retirar os papéis da bolsa. Como não o consultou, o
GLG resolveu recorrer à CVM.
A Laep anunciou o cancelamento dos BDRs (títulos de empresas estrangeiras negociados
na Bovespa) em agosto, após enfrentar meses de protestos. Os
minoritários alegam que diversas emissões de papéis geraram
perda de 99,9% no valor de suas
ações desde a abertura de capital
da empresa, em 2007.
Ao anunciar a OPA, em 6 de
agosto, a Laep propôs pagar R$
0,517 por ação. Segundo o comunicado,ovalorequivaleaumprêmio de 10% sobre o preço médio
das ações nas cinco semanas an-

Previ quer regras
claras para empresas
pulverizadas no País
Fundo teme que modelo
de gestão de empresas
sem controlador ganhe
espaço sem adaptações
à realidade do País
RIO

Em uma iniciativa inédita, a Previ,fundodepensãodosfuncionários do Banco do Brasil, abriu
seuencontroanualdeconselheiros a gestores de recursos, fundos, advogados e entidades do
mercado de capitais. Nos últimosdoisdias,420pessoassereuniram no Rio de Janeiro para conhecer o novo código de governança corporativa do maior investidor institucional do País.
Uma das bandeiras levanta-

das no documento e debatidas
no encontro gira em torno das
companhiasde controlepulverizado, isto é, sem controlador.
Com participações que somam
R$ 56 bilhões em 32 empresas –
das quais nove com controle –, a
Previ deixa clara sua preocupaçãocomafaltaderegrasespecíficasdiantedoavançodessemodelo acionário no País.
O diretor de participações da
Previ, Marco Geovanne, diz que
a Lei das S/A não traz regras para
empresas de controle indefinido, que devem ser aprimoradas.
O executivo teme que o modelo
nascido no mercado americano
seja consolidado aqui sem as
adaptaçõesnecessáriasàrealidade brasileira de “estrutura de capital centralizada” e empresas
oriundas de grupos familiares.

teriores ao fato relevante. A empresa foi criada pelo empresário
Marcus Elias, mas atualmente é
presidida pelo ex-banqueiro
Luiz Cézar Fernandes.
Pelos cálculos de acionistas, a
Laep se propõe a pagar apenas
R$ 21 milhões na oferta, o que
equivale a 2% de R$ 1 bilhão já
captados por ela no Brasil. Eles
queremque o grupoobedeça critérios de precificação da Lei das
S/A e da CVM. Procurada, a Laep
informou que está impedida de
sepronunciarporestaremperíodo de silêncio, por causa do processo de fechamento de capital.
Segundo Gisele Menezes, advogada de parte dos acionistas,
há uma série de processos contra a Laep na CVM. Eles discutemsupostassubscrições irregulares e diluição de acionistas. O
objetivo de seus clientes, diz,
não é apenas adequar o valor da
OPA, mas enquadrar a Laep às
normas nacionais.
A manifestação à CVM incluiu
89 pessoas, que detêm 10% do

“Temos aqui muitas empresasquetêmdonoesãobem-sucedidas. Importar esse modelo
sem adaptações é simplesmente
importar os problemas que os
americanos enfrentaram lá”, diz
Geovanne, Segundo ele, a Lei
das S/A se pautou por um modelode propriedadedefinida e buscando proteger os minoritários,
o elo mais fraco da cadeia.
A pulverização de controle
trazparaoBrasilumoutroconflito: entre a gestão da companhia
e o acionista. Sem um controlador, a companhia transfere
maior poder ao conselho de administração. “O risco desse conselho se distanciar dos acionistas é enorme. Por isso, nosso código diz expressamente que ele
está ali representando o acionista e suas visões devem estar alinhadas”, diz o diretor da Previ.
O fundo de pensão defende
que, mesmo em empresas de capital disperso, há acionistas “de
referência” com maior exposição ao ativo, isto é, participações
mais relevantes. É o caso da própria Previ, que detém fatias que
vãode10%a15%emalgumasdessas companhias. O fundo reco-
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Negócios. A Laep Investmens é a atual controladora da Daslu
capital da Laep e perdas estimadas em R$ 30 milhões. “Embora
listadas em Luxemburgo, as
ações da Laep foram todas negociadas na bolsa brasileira. Seus
ativosestãonoBrasil,seusgestores dirigem a empresa daqui e

sãobrasileiros.Ameraformalização nas Bermudas não basta para tirar sua condição de nacional”, diz Gisele.
Em resposta aos minoritários,
a CVM afirmou que a Lei das S/A
não se aplica a estrangeiros. Mas

menda a renovação periódica
dos conselheiros e também
que, após cinco anos, os acionistas possam votar em assembleia,semrestrições, aextinção das chamadas poison
pills (cláusulas para evitar a
tomada hostil de controle).

Justiça libera
obra da Vale
no Maranhão

Portas abertas. Outra preo-

A Justiça liberou a retomada das
obras de duplicação da Estrada
de Ferro de Carajás, da Vale. Os
trabalhos estavam suspensos
desde o fim de julho, quando
uma decisão da Justiça Federal
do Maranhão determinou a suspensão do processo de licenciamento ambiental. A ampliação
permitirá à companhia aumentar sua capacidade de exportação de minério de ferro.
Nadecisãoque reverteualiminar, o desembargador federal
Mário César Ribeiro avaliou que
a suspensão gera “grave lesão à
ordem e à economia públicas”.
“A paralisação das obras poderá
ser potencialmente mais perniciosaaomeioambienteeàcoletividade em geral do que o seu
prosseguimento”, avaliou.
Ele questionou ainda a necessidade de se desconsiderar to-

cupação da Previ é facilitar a
participação efetiva dos acionistas nas assembleias e evitar que o conselho se torne
um “clube de amigos” que
não necessariamente defende interesses da empresa.
“Muitasvezes os conselhos se
portamcomodonos da verdade, mas é sua obrigação abrir
as portas e ouvir o que querem os acionistas”, diz o diretor da Previ.
Uma das questões debatidas no evento foi o potencial
conflito de interesses pelo fato de o próprio conselho definir sua política de remuneração nas empresas pulverizadas. Para mitigar esse risco, o
código da Previ recomenda a
criaçãodeumcomitêderemuneração e recursos humanos.
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os investidores levarão o caso ao
colegiado, instância capaz de
reinterpretar a norma. Em 2009,
a CVM alterou as regras de
BDRs,determinandoqueempresas com 50% de ativos no País
não sejam consideradas estrangeiras. Como a mudança só valia
para novos registros, a Laep ficoude fora.A tese de acionistasé
que a exclusão é impraticável.
Os acionistas já enviaram cartas denunciando a Laep ao Senado, Ministério da Fazenda, BM&
FBovespa, Ministério Público,
Procuradoria da União e
BNDES. O banco é sócio indireto da Laep na Lácteos Brasil
(LBR) – união entre LeitBom e
Bom Gosto –, na qual aportou R$
700 milhões.
Em resposta via ouvidoria, o
BNDESesclarecequeaparticipação da BNDESParna LBR “busca
contribuir com o desenvolvimento do setor de lácteos”. O
banco diz que “não é acionista
nemdetém nenhumarelaçãosocietária direta com a Laep e, nessesentido,nãointerferenasdecisões tomadas pelos administradoresouacionistasdessacompanhia”.

dos os estudos apresentados pelaVale,alegandoqueforam realizados de acordo com as exigências do órgão ambiental responsável pelo licenciamento.
Ainterrupçãohaviasidodeterminada a pedido de entidades
maranhenses com a justificativa
de que a duplicação poderia causar danos a áreas protegidas e ao
modo de vida tradicional de vida
do povo indígena Awa Guajá.
Uma das instituições que fez
as denúncias, a Fundação Cultural Palmares, informou que existem oitenta e seis comunidades
quilombolas próximas à área
abrangida pela estrada de ferro,
e sustentou que o licenciamento
ambiental apresentava falhas
graves.
O projeto de expansão da Estrada de Ferro de Carajás prevê a
geração de mais de 8 mil empregos na região e a criação de mais
de 1,4 mil novos postos de trabalho em sua fase de operação. As
obras de ampliação integram um
projeto de logística de US$ 4,1
bilhões,consideradofundamental para o aumento da produção
de minério de ferro da companhia.

